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ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОСНИВАЧ  

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, А НИЈЕ ЗАСНОВАЛО РАДНИ ОДНОС У 

ТОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 
 

 

Питање: Да ли оснивач привредног друштва који у њему не ради има својство 

осигураника, с обзиром на то да у том привредном друштву постоји лице које је у радном 

односу, односно које се бави пословима заступања тог привредног друштва, тј. овлашћено 

је за пословођење. 

 

Одговор: Према одредби члана 6. став 1. тачка 15) Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 

108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и 112/15), оснивач, односно члан привредног друштва јесте 

осигураник – физичко  лице које ради у привредном друштву чији је оснивач односно 

члан, без обзира на то да ли је са  привредним друштвом засновало радни односа (под 

радом се, поред радног односа, подразумева и представљање и заступање привредног 

друштва, на основу уписа у регистар надлежне организације, као и обављање 

пословодствених овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се уређује 

положај привредних друштава). 

Према одредби члана 12. став 1. тачка 2) Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 

107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14) осигураници самосталних делатности 

су лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом који 

у њима раде, без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су осниач, 

односно члан. Поред тога, сагласно тачки 3) став 1. члан 12. тог закона, осигураници 

самосталних делатности јесу и лица која обављају послове по основу уговора о делу 

односно послове по основу ауторског уговора, као и послове по основу других уговора, 

код којих за извршен посао остварује  накнаду, а нису осигурани по другом основу. Радом, 

у смислу става 1. тачка 2) тог члана закона, сматра се и представљање и заступање  

привредних друштава од стране њиховог оснивача односно чланова, на основу уписа у 

регистар надлежне организације, као и обављање пословодствених овлашћења и послова 

управљања у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава (члан 12. 

став 2. закона о пензијском и инвалидском осигурању). 

Према мишљењу Министарства рада и социјалне политике, број: 414-00-00006/2008-04 

од 15. маја 2008. године, „оснивач привредног друштва који у њему не ради у смислу 

одредаба члана 12. став 1. тач. 2) и 3) Закона о пензијском и инвалидском осигурању, нема 

својство осигураника самосталних делатности у смислу наведене одредбе Закона, при чему 

се подразумева да у привредном друштву постоји лице које је у радном односу или се бави 

пословима заступања тог привредног друштва, односно овлашћено је за пословођење.“ 

Идентично мишљење заузело је и Министарство финансија – мишљење бр. 011-00-353-

2016-04 од 17. маја 2016 године. 

Дакле, имајући у виду наведене одредбе закона и мишљења Министарства рада и 

социјалне политике, као и Министарства финансија, оснивач привредног друштва који у 

њему не ради (под радом се сматра представљање и заступање привредног друштва од 
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стране његових оснивача, односно чланова на основу уписа у регистар надлежне 

организације, као и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања у складу 

са законом којим се уређује положај привредних друштава), у смислу одредбе члана 12. 

став 1. тачка 2) закона о пензијском и инвалидском осигурању и не остварује накнаду у 

смислу тачке 3) тог члана закона, нема својство осигураника самосталних делатности (при 

чему се подразумева да у привредном друштву постоји лице које је у радном односу или се 

бави пословима заступања тог привредног друштва, односно овлашћено је за 

пословођење), те није обвезник доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање.  

 


